
 



VERENING VOOR NATUUR – EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 
H.J.S.Verkade  voorzitter  Van Limburg Stirumstraat 40 
C.M.J.Verweij secretaris  Westerbaan 7 
J.C.Veefkind  penningmeester Van Limburg Stirumstraat 4a  
W.Baalbergen  lid   Schoolstraat 15   
Mevr.M.Bos  lid   Duinweg 81 
Mevr.S.v.Kekeren lid   Hendrik Vinkhof 49 
Q.T.J. Sluys lid   Bremkant 38 
 
CONTRIBUTIE ƒ 10,-- per jaar (min) Contributie JEUGDLEDEN ƒ  6,-- per jaar 
DONATIE ƒ  5,-- per jaar (min)      
 
GIRONUMMER VAN DE PENNINGMEESTER 
257 37 95 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk", te Noordwijk. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptkaart toegestuurd. 
 
LEDENADMINISTRATIE: 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden e.d. graag naar: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
------------------------------------------------------ 

STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 
W.v.d.Niet  voorzitter  Lombok 9 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Northgodreef 27 
H.van Duijn  lid   J.Molegraafstraat 10 
C.M.J.Verweij lid   Westerbaan 7  
 
DONATIE bedfraagt minimaal ƒ 5,-- per jaar, te storten op GIRO 359 87 55  
t.n.v. Stichting Vogelasiel "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Het vogelasiel is gelegen achter het politiebureau. 
Vogels die gevonden worden kunnen afgegeven worden aan het  
politiebureau, Oude Zeeweg 10. 
------------------------------------------------------ 

I.V.N. (Instituut voor Natuurbeschermingeducatie) AFD. NOORDWIJK  
 
BESTUUR 
D.Passchier        voorzitter  Egmonderstraat 45 
E.v.d.Zwan         secretaris  Northgodreef 37 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
M.Gielen   lid   Duinweg 89 
Mevr.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
------------------------------------------------------ 

JAN VERWEY NATUURCENTRUM 
Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade naast de Openbare Bibliotheek  
in Noordwijk. In het Centrum treft u een tentoonstelling aan over de natuur  
in en rond Noordwijk. Daarnaast is er een uitgebreide natuurbibliotheek, die 
voor iedereen toegankelijk is. 
 
OPENINGSTIJDEN 
Woensdagmiddag, Zaterdagmiddag en Zondagmiddag van 14.00 – 16.30 uur. 
------------------------------------------------------ 
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VAN DE REDACTIE, 
 
 
De meeste zomergasten zijn inmiddels weer vanuit het warme zuiden  
teruggekeerd: in de duinen klonk eind april overal weer de prachtige zang  
van Nachtegalen, het gesnor van Sprinkhaanrietzangers en zelfs het  
eentonige liedje van de Geelgors was op enkele plaatsen weer te horen. 

Het tweede nummer van dit jaar biedt veel variatie: de min of weer vaste  
rubrieken zoals mededelingen van het bestuur, aankondigingen van excursies  
(gaat u ook mee naar Terschelling?), knipsels en nieuws van het  
vogelasiel. Daarnaast een artikel over het raadsel van de verdwenen  
Meikevers en wetenswaardigheden over het ringen van vogels en de  
Iepziekte, waarvan de laatste jaren ook in Noordwijk en omgeving veel bomen  
het slachtoffer worden. 
Het is nu een uitgelezen periode om van de natuur in al zijn facetten te  
genieten. Mocht het weer niet altijd mee zitten: eind juni wordt er in het  
Jan Verwey-natuurcentrum een interessante tentoonstelling georganiseerd  
over de ontwikkelingen van het groen in Noordwijk. 
Voor de vakantiegangers: zet uw belevenissen in binnen- of buitenland eens  
op papier en laat anderen hiervan meegenieten. 

We rekenen op uw bijdragen voor de volgende Strandloper. Inleveren van  
kopij kan bij het bekende adres: Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32,  
2202 XT Noordwijk. Graag voor 25 augustus a.s. 
 
 

 

BIJ DE VOORPLAAT 
 
De Gekraagde Roodstaart is een echte zomer- 
gast, die bij ons vanaf april aankomt en in 
september/oktober weer vertrekt naar  
subtropisch Afrika. 
Jac. P. Thijsse schreef in 1923 in Het  
Vogeljaar: "Nergens ontbreekt dit prachtige  
vogeltje dan ook, midden April ziet ge hem 
rondvliegen door tuin en park, dadelijk te  
herkennen aan zijn schitterende kleuren".  
Uit die tijd zijn van Noordwijk en omgeving  
geen gegevens bekend, maar nu is de   
Gekraagde Roodstaart als broedvogel beperkt  
tot de duinen van de Amsterdamse Waterlei- 
ding, waar hij nu in het Zuid-Hollandse deel  
nog met zo'n 65 paar voorkomt. In 1967  
broedde de soort nog met 18 paar in de  
Noordduinen, maar is daar sinds 1980 als  
broedvogel verdwenen. Waarschijnlijk is dit  
te wijten aan de vermindering van het  
aantal dode dennen in dit gebied. 
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WADDENWEEKEINDE TERSCHELLING 1987 
 
Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september a.s. zal het gebruikelijke 
Waddenweekeinde weer worden georganiseerd. We logeren in de bekende 
kampeerboerderij "De Wierschuur" aan de rand van het bekende natuurre- 
servaat De Bosplaat. 

U kunt u laten inschrijven door f 30,-- per persoon te storten op reke-  
ningnummer 82 26 22 092 t.n.v. E. Rössner, Schoolstraat 33a te Noordwijk.  
Het gaat hier om een rekening van de Bondsspaarbank Noordwijk. Het giro- 
nuinmer van de Bondsspaarbank is 141 164. 

De totale kosten voor dit weekeinde zullen rond f 85,-- per persoon be- 
dragen. 

Excursieleiders zijn Wim Baalbergen en Rien Sluys. 
 
 
MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
Zoals u misschien hebt gemerkt is begin april jl. ons ooievaarsnest onder  
het geweld van een hevige storm bezweken. Gelukkig kon enkele dagen daar- 
na het nest, weer worden opgericht met behulp van een hoogwerker, ter be- 
schikking gesteld door de firma Van Schie. Aan het nest zelf was geen  
schade. 

Op dit moment is de paddenbescherming in Het Langeveld weer ten einde.  
Vele leden van onze vereniging hebben gedurende maart en april iedere  
avond gepatrouilleerd en wisten daardoor vele duizenden padden van een  
wisse dood te redden. Inmiddels worden op de Dienst Gemeentewerken te  
Noordwijk de plannen uitgewerkt om te komen tot een permanente voorzie- 
ning (tunnels onder de weg e.d.). 

Tijdens de zomermaanden zal er weer een speciaal programma worden geor- 
ganiseerd voor de gasten. Vertoond wordt de serie "Noordwijk in de vier 
jaargetijden". De data zijn 27 juli (in het Nederlands), 3 augustus  
(in het Duits), 10 augustus (in het Nederlands) en 17 augustus (in het  
Duits). 

Op zaterdag 27 juni a.s. zal de opening plaatsvinden van de tentoonstel- 
ling "Noordwijks groen, nu en toen". De opening begint om 14.00 uur in  
het Jan Verwey Natuurcentrum. De tentoonstelling duurt tot 15 augustus. 

Inmiddels is de cursus "Vogeltaal" alweer achter de rug. Naar schatting  
hebben er zo'n 60 à 80 deelnemers aan deze cursus meegedaan. We kunnen  
terugzien op een zeer succesvol gebeuren. Zowel de theorie-avonden als  
de excursies werden zeer goed bezocht. 

Voor de voorbereiding van de tentoonstellingen wordt een speciale werk- 
groep in het leven geroepen. Wie graag een steentje wil bijdragen tot  
het welslagen van deze werkgroep kan zich opgeven bij het secretariaat  
van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Geïnte- 
resseerden zien wij graag tegemoet. 
Van september tot en met half oktober zal de tentoonstelling "Vleer- 
muizen" in het Jan Verwey Natuurcentrum worden georganiseerd. In de  
loop van het volgend jaar zal er een tentoonstelling plaatsvinden met  
als onderwerp "Kruiden in Noordwijk". 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur— en  
Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 27 februari 1987 om  
20.00 uur in het Natuurcentrum "Jan Verwey", Weteringkade 27 te  
Noordwijk. 
 
Aanwezig: circa 65 personen 
 
1. Opening 

De voorzitter, de heer Verkade opent de vergadering en heet de aan- 
wezigen van harte welkom. 
 
2. Notulen vorige ledenvergaring 

De secretaris, de heer Verweij, leest de notulen voor. Geen der aanwe- 
zigen heeft iets aan of op te merken. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

Van belang zijn in dit verband een uitnodiging voor de hoorzitting over  
het bestemmingsplan "Offem" op 23 maart a.s. op het Provinciehuis te  
Den Haag en correspondentie over de studiedag over padden op 14 maart  
a.s. in Nijmegen. Verzonden is een bezwaarschrift aan de gemeente Noord- 
wijk m.b.t. het bouwplan van 7 villa's op het terrein "Klein Offem" aan  
de Nieuwe Offemweg. 
 
4. Mededelingen Bestuur 

- Paddenbescherming: De paddenbescherming in het Langeveld gaat op  
  14 maart a.s. weer op de gebruikelijke wijze van start. Inmiddels  
  is bij de gemeente Noordwijk een plan voorgelegd voor het aanbren- 
  gen van tunnels onder de Kapellenboslaan en de Vogelaarsdreef als- 
  mede van een verhoogde wegkant aan de zeezijde. De financiële  
  consequenties worden op het ogenblik door de Dienst Gemeentewerken  
  verder uitgerekend. 

— Vogelcursus: Op dinsdagavond 16 februari jl. is de eerste theorie- 
  avond in het Natuurcentrum gehouden in het kader van de KRO—Vogel- 
  cursus "Vogeltaal". De belangstelling was erg groot, want in de  
  grote zaal was nauwelijks plaats meer over. Naar schatting waren  
  er ruim 80 cursisten. De heren Baalbergen en Verweij hebben ieder  
  een reeks geluiden van een aanta1 vogels behandeld, onder meer aan  
  de hand van geluidsopnamen. 

- Excursies: De excursies, zoals die in de komende Strandloper nog  
  worden gepubliceerd, worden onder de aandacht van het publiek ge- 
  bracht. Daarbij zijn ook de vier excursies, die in het kader van  
  de cursus "Vogeltaal" worden georganiseerd. 

- Opening Natuurcentrum: Op 1 maart a. s. gaat het Natuurcentrum weer  
   voor het publiek open. 

- Tentoonstellingen: In april a.s. komt de eerste tentoonstelling  
  in het Natuurcentrum onder de titel "Afvalhoop, hoop voor de toe- 
  komst?". Eind juni a.s. wordt een tentoonstelling door de heren  
  Verkade en Verweij georganiseerd onder de titel "Noordwijks groen,  
  nu en toen". In het najaar komt er een tentoonstelling over vleer- 
  muizen. 
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- Ontwikkeling golfbanen op de trimbaan: De laatste tijd wordt men  
  weer opgeschrikt door plannen om op de trimbaan een golfterrein 
  in te richten. Wanneer deze plannen tot uitvoering mochten gera- 
  ken dan wordt de trimbaan in elk geval voor het publiek gesloten  
  en verdwijnen er vele mooie stukjes natuur. Bovendien gaat dan  
  het publiek, veelal vergezeld van honden, zijn heil verderop in 
  de Staatsbossen zoeken, hetgeen de druk op deze waardevolle duinen 
  nog eens ver groot. Al met al weer een nieuwe bedreiging voor de 
  Noordduinen. Met de initiatiefnemer, de heer Tio heeft het bestuur  
  reeds een gesprek gevoerd en daarbij zijn ondermeer alternatieve  
  lokaties naar voren gebracht. Het bestuur heeft daar nog geen  
  uitspraak gedaan. Van de zijde van het publiek wordt aangedrongen  
  op een stevig stellingname tegen deze plannen. Toegezegd wordt  
  dat de leden op de komende jaarvergadering nader hieromtrent zul- 
  len worden geïnformeerd. 

- Gierzwaluwenacties: De heer Baalbergen laat een drietal dakpannen  
  zien, die een goede nestgelegenheid kunnen bieden voor Gierzwalu- 
  wen. Hij beveelt deze dakpannen, die ongeveer F 30,-- per stuk  
  kosten ieder warm aan. De dakpannen kunnen bij hem worden be- 
  steld. Verder liggen de dakpannen in het Natuurcentrum ter bezich- 
  teging en kan op deze dakpannen worden ingetekend. In de komende  
  Strandloper komt meer nieuws hierover. 
 

5. Datum volgende ledenvergadering (jaarvergadering) 

De eerstvolgende ledenvergadering zal de jaarvergadering zijn, die op  
vrijdag 27 maart a.s. in het Natuurcentrum zal worden georganiseerd.  
Naast de vaste punten als de jaarverslagen van secretaris en penning-  
meester, de bestuursverkiezing en de kascontrole komt als onderwerp  
de Amsterdamse Waterleidingduinen aan de orde. Werk van leden zoals  
van de heren Van den Berg en Koning zal dan worden getoond. Aan het  
publiek wordt verzocht eventueel namen van kandidaat-bestuursleden op  
te geven. 
 
6. Rondvraag 
7. Waarnemingen 

Onlangs zijn zeer veel zwarte zeeëenden langsgetrokken. Genoemd wordt  
het getal van zelfs 18.000. Verder wordt melding gemaakt van twee bont- 
bekplevieren aan het strand, een waterral in de Leidse Vaart bij Oegst- 
geest en een smidse van een grote bonte specht naast de tuin van mevr.  
Veefkind in het Breloftpark te Noordwijk. 
 
PAUZE 
 
8. Lezing van de heer Wanders 

De heer Wanders uit Den Haag houdt vervolgens een boeiende lezing over 
de verschillende soorten meeuwen en hun gedragingen. Hijzelf onderzoekt  
met name het broedgedrag van de Kleine Mantelmeeuw en de Zilvermeeuw  
in de Haagse Waterleidingduinen en de relatie tussen deze beide meeuwen- 
soorten. Bijzonder interessante gegevens weet hij hierover te vertellen. 
 
9. Sluiting 

Na de lezing van de heer Wanders, die besloten wordt met een luid applaus,  
dankt de heer Verkade de spreker hartelijk en wenst een ieder wel thuis. 
 
De secretaris 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 27 maart 1987 om 20.00 uur in  
het Natuurcentrum "Jan Verwey" Weteringkade 27 te Noordwijk.  
 
Aanwezig: circa 65 personen 
 
1. Opening 

De voorzitter, de heer H. Verkade, opent deze speciale jaarvergadering  
en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Verslag ledenvergadering van 7 februari jl. 

De heer C. Verweij, secretaris, leest de belangrijkste passages van het  
verslag voor. Geen der aanwezigen heeft iets op- of aan te merken. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

Ingekomen is een afschrift van een brief van de Stichting Duinbehoud aan  
het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk m.b.t. de plan- 
nen tot aanleg van een golfterrein op de z.g. trimbaan. In dit schrijven  
wordt krachtig stelling genomen tegen een eventuele realisering aldaar. 

Verzonden zijn een mededeling aan de bewoners van de Kapellenboslaan en  
de Vogelaarsdreef in het Langeveld betreffende de paddenbescherming en  
een uitnodiging aan de Horeca voor een voorlichtingsbijeenkomst in het 
Natuurcentrum. 
 
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur: 

   - Verslag informatiemiddag voor horeca en reisbureau's: 

   De opkomst op deze bijeenkomt op 24 maart jl. was zeer slecht. Naast  
   enkele vertegenwoordigers van de V.V.V. waren en nog slechts twee an- 
   deren aanwezig. 

   - Verslag hoorzitting over bestemmingsplan "Offem 1983" op het Provin- 
     ciehuis te Den Haag: 

   Op maandag 23 maart jl. vond bovengenoemde hoorzitting plaats. Met name  
   werden de bezwaren tegen een centrale omvangrijke bebouwing op het  
   landgoed toegelicht. Gedeputeerde Borgman stelde na een uitvoerige dis- 
   cussie een compromisvoorstel voor om te voorkomen, dat deze zaak weer  
   naar de Kroon moet. Zo zou de mogelijkheid van een grote centrale be- 
   bouwing kunnen verdwijnen tegen een compensatie in de worm van enkele  
   extra bouwlokaties in de noordwesthoek. Voor het wederom invoeren van  
   de bouwlokatie aan de Varkensboslaan, evenzo ter compensatie van het  
   schrappen van de centrale lokatie, werd geen groot enthousiasme betoond. 

   - laatste stand van zaken omtrent golfbanen op de trimbanen: 

   Tijdens de vorige vergadering is al uitgebreid verslag gedaan over de  
   plannen om op het terrein van de huidige trimbaan in de duinen, direkt  
   ten noorden van Noordwijk aan Zee, golfbanen aan te leggen. Via de pers  
   heeft de Vereniging haar afkeuring over de plannen reeds laten blijken.  
   De geplande bebouwing is aanmerkelijk forser dan aanvankelijk door de    
   initiatiefnemer, de heer Tio, was voorgesteld. De voorzitter licht ver- 
   volgens aan de hand van een tekening de plannen verder toe. 
 
5. Bestuursverkiezing 

De heren H. Verkade (voorzitter) en J. Veefkind (penningmeester) zijn  
beide aftredend, doch herkiesbaar. Bij acclamatie worden beide bestuurs- 
leden herkozen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend. De heer Passchier  
neemt ontslag als bestuurslid. De heer R. Sluys heeft zich kandidaat ge-  
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steld. Met algemene stemmen wordt de heer Sluys tot bestuurslid gekozen. 
De voorzitter richt hierop een speciaal woord van dank in de richting 
van de heer Passchier, die zich gedurende vele jaren verdienstelijk  
heeft gemaakt voor de Verenging, met name in de Jeugdclub. De heer  
Passchier zal overigens wel bij het werk van de Vereniging betrokken  
blijven. 
 
6. Jaarverslag 1986 van de secretaris 

Het jaarverslag heeft in zijn geheel in De Strandloper gestaan. Geen  
der aanwezigen heeft t.a.v. dit jaarverslag iets op- of aan te merken.  
Bij deze gelegenheid spreekt de voorzitter namens de aanwezigen zijn  
dank uit voor het vele werk, dat de secretaris het afgelopen jaar weer  
heeft verricht. 
 
7. Financieel verslag Penningmeester 

Ook het financieel verslag heeft in De Strandloper gestaan. Geen der  
aanwezigen heeft ook hier op- of aanmerkingen te maken. De voorzitter  
richt zich ook nog even tot de penningmeester en dankt hem namens de  
aanwezigen voor het vele administratieve werk, dat hij het afgelopen  
jaar heeft verricht. 
 
8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De heren Goedman en Van Kekeren brengen verslag uit van het onderzoek,  
dat de kascommissie heeft verricht. Alles is gecontroleerd en accoord  
bevonden. Het bestuur en met name de penningmeester zijn hiermee gede- 
chargeerd. Wel wordt de suggestie gedaan te werken aan een speciaal  
onderhoudsfonds. Zo'n actie als Houd het Centrum droog kun je niet al  
te vaak uitvoeren. Reserveringen voor eventuele calamiteiten is noodza- 
kelijk en de financiële positie laat fondsvorming toe. 

Hierna wordt de kascommissie voor zijn werk bedankt. De heer C. Verkade,  
die het vorig jaar reservelid was, wordt nu lid, van de kascommissie te- 
zamen met de heer van Kekeren. De heer van Dijk, die zich schriftelijk  
bereid heeft verklaard weer deel uit te willen maken van de kascommissie, 
wordt reserve—lid. De aanwezigen gaan met dit benoemingsvoorstel accoord. 
 
9. Rondvraag en waarnemingen 

Opgemerkt wordt, dat de opgezette vogels aan het raam langs de tuin wat  
zijn verplaatst. Het bleek, dat teveel toeschouwers zich daardoor in de  
tuin ophielden. Toch is de verplaatsing nog niet afdoende. De heer Die- 
leman, die de tuin onderhoudt, zal met mevr. Van Kekeren, verantwoorde- 
lijk voor deze expositie, een nadere regeling treffen. 

De heer Konings biedt een struisvogelei aan ter expositie in het Natuur- 
centrum. De voorzitter dankt hem hartelijk voor deze geste. 

De heer Baalbergen deelt mee, dat de heer Helders in De Strandloper had 
gelezen, dat hij graag een vergoeding had voor het voeren van de reigers 
in de winter. Deze wens was door een der leden tijdens een ledenvergade- 
ring naar voren gebracht. De heer Baalbergen heeft kontakt gehad met de 
heer Helders. Hij verklaarde, dat een en ander op een misverstand berust- 
te en dat hij alles zelf regelt. Overigens wordt grote waardering uitge- 
sproken voor zijn pogingen de reigers tijdens de moeilijke winterperiode  
in leven te houden. 

Medegedeeld wordt, dat op Radio West de komende zondagmiddag uitgebreid  
verslag wordt gedaan van de paddenreddingsactie in het Langeveld. 

De Nijlganzen hebben weer inmiddels bezit genomen van het ooievaarsnest.  
Het spreekt voor zich, dat dit niet geheel in de bedoeling ligt. 
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10. Lezing van Frans van den Berg over de geschiedenis van de Amsterdam- 
    se Waterleidingduinen 

Na de rondvraag begint Frans van den Berg met het eerste gedeelte over de 
geschiedenis van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij laat tal van  
historische beelden zien van oude boerderijen, jachtopzienders, vinke-  
banen e.d. Voor velen is deze kant van dit prachtige natuurreservaat 
bijzonder boeiend en verhelderend. Na een korte pauze vervolgt Frans  
van den Berg zijn lezing, die overigens zoveel tijd in beslag neemt, dat  
voorgesteld wordt Frans rustig zijn verhaal te laten afmaken en de twee- 
de spreker van vanavond, de heer Konings uit Lisse, te verzoeken of hij  
zijn verhaal in de maand april wil vertellen. Hij blijkt daar gaarne toe  
bereid. 
 
11. Sluiting 

Na afloop van de lezing van Frans van de Berg dankt de voorzitter de  
spreker onder luid applaus van de aanwezigen. Met de aanwezigen meent  
de voorzitter te kunnen vaststellen, dat het weer een zeer geslaagde  
jaarvergadering was. 
 
de Secretaris, 
 
 
 
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT  
 
FLAMINGOS IN NEDERLAND. 
 
In de periode 1975-84 zijn 100 waarnemingen van Flamingo's bekend van in  
totaal circa 600 vogels. In het najaar en in de winter worden ze vooral in  
de Grevelingen en de Oosterschelde gezien, in het voorjaar vooral in het  
Lauwersmeer. Er bestaan vijf soorten Flamingo's, die alle in Europa in  
gevangenschap worden gehouden. De Camargue in Zuid-Frankrijk vormt het 
dichtstbijzijnde broedgebied van wilde vogels, die tot de Euraziatische  
ondersoort Phoenicopterus ruber roseus behoren. 
Bijna alle in Nederland gedetermineerde flamingo's bleken Chileense te  
zijn. Deze soort leeft o.a. in een zeer koud milieu hoog in het  
Andesgebergte en blijkt in het Nederlandse klimaat goed te gedijen. Gezien  
de hoge levensverwachting van flamingo's (15 tot 44 jaar), is het  
waarschijnlijk dat de thans in Nederland voorkomende groepen zijn  
samengesteld uit individuen die op verschillende plaatsen en momenten zijn  
ontsnapt of losgelaten en elkaar in de loop van de tijd hebben gevonden.  
Ook werden enkele Caraïbische Flamingo's vastgesteld. In 1985 werd het tot  
nu toe enige geval bekend van de Kleine Flamingo, die op 12 september op  
het strand bij IJmuiden werd gezien. In het Oostvoornse Meer werden in 1985  
3 exemplaren van de Euraziatische ondersoort waargenomen. Het wordt niet  
uitgesloten geacht dat deze vogels op eigen kracht Nederland bereikten en  
afkomstig zijn uit Kazachstan, bij de Kaspische Zee. 
 

Uit: DUTCH BIRDING, jaargang 9, nr. 1, 1987. 
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Veel Zwarte Zeeëenden voor de kust van Zuid-Holland in jan-feb. 1987 
 
In de meeste winters verblijven er voor de kust tussen Scheveningen en IJmuiden 

bijzonder weinig Zwarte Zeeëenden. Groepen van enkele honderden vogels worden  

niet ieder jaar opgemerkt en ook is de aanwezigheid van dergelijke groepen  

meestal van zeer korte duur. De opvallendste waarnemingen uit de jaren tachtig  

waren tot nu toe: 9 feb 1984 1500 t.p. bij Scheveningen; 7 feb 1985 1500 t.p.  

bij Noordwijk. 

  De eerste maanden van 1987 lieten een heel ander beeld zien. In de laatste  

week van 1986 bleken er voor de kust bij Noordwijk enkele honderden Zwarte Zee-

eenden te fourageren. Tegen het einde van januari was het aantal bij Noordwijk 

toegenomen tot ruim 1000. Op 24 jan. trokken in één uur 2700 naar zuid; voor  

Zuid-Holland een ongewoon groot aantal. In februari nam het aantal toe tot  

enkele duizenden. Deze toename manifesteerde zich niet in grote, compacte groepen, 

maar in het ontstaan van een vrij smal "lint" van fouragerende eenden op 1½ tot  

2 km uit de kust. Vanaf een duin was bij goede lichtval te zien, dat deze zone 

samenviel met de strook waar het zeewater een donkerder kleur krijgt omdat de  

diepte daar toeneemt. 

  De grootste aantallen werden waargenomen op 21 februari. Op die dag werd  

door mij waargenomen bij Katwijk, Noordwijk, Langevelderslag, Zandvoort en 

Bloemendaal. Bij al deze plaatsen was sprake van een vrijwel ononderbroken lint  

van Zwarte Zeeëenden. Het aantal tussen Katwijk en IJmuiden werd geschat op  

50-60.000. In de middag werden de eenden onrustig. Dit resulteerde in een on-

onderbroken stroom in noordelijke richting, waarbij in een uur 12.400 N werden 

geteld. Vermoedelijk werd niet over grote afstanden gevlogen, want voortdurend 

werden opvliegende en neerstrijkende vogels gezien. Op 22 feb. waren de aantallen 

nog nauwelijks lager. Een loodsboot die precies door de zone van de zeeëenden  

voer, zorgde voor meer dan 5000 in een kwartier. Pas in de eerste week van  

maart namen de aantallen voor Noordwijk af tot enkele honderden. 

  Van de Dienst Getijdewateren in Middelburg werden de resultaten van de 

vliegtuigtelling van 1 februari ontvangen: Ameland-Schiermonnikoog 6000;  

Den Helder-Hondsbossche 600; Hondsbossche-IJmuiden 2800; Zandvoort 1400;  

Schouwen 18000. De schatting van 21 feb. voor het traject Katwijk-IJmuiden over-

treft het totaal van deze vliegtuigtelling aanzienlijk. Blijkbaar is er in  

begin februari een sterke toename geweest. Vermoedelijk kwamen deze vogels uit  

het zuiden, omdat deze periode volgde op een vorstperiode. 
 
Jelle van Dijk 

L.Hellenberghof 32  

2202 XT NOORDWIJK 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
Overzicht vogelasiel 1e kwartaal 1987 
 

 aanwezig 
1 jan. 

gebracht 
jan/mrt 

dood 
jan/mrt 

gelost 
jan/mrt 

aanwezig 
31 mrt. 

Roodkeelduiker  4 3 1 - 
Dodaars - 3 2 1 - 
Fuut - 11 11 - - 
Blauwe reiger 1 

 
13 6 8  

Knobbelzwaan - 2 2 - - 
 Rietgans - 1 - 1 - 
 Bergeend - 3 2 1 - 
Wilde eend - 24 17 7 - 
Toppereend - 2 1 - - 
Zwarte zeeëend - 1 1 - - 
Grote zeeëend - 1 1 - - 
Brilduiker - 1 - 1 - 
Sperwer - 1 1 - - 
Buizerd - 1 1 2 - 
Waterhoen - 7 1 6 - 
Meerkoet - 45 17 27 1 
Scholekster - 5 3 2 - 
Houtsnip - 1 1 - - 
Regenwulp - 1 - 1 - 
Tureluur - 1 1 - - 
Steenloper - 1 - 1 - 
Kokmeeuw - 32 19 13 - 
Stormmeeuw - 5 4 - 1 
Zilvermeeuw 1 7 5 2 1 
Zeekoet  
 

9 18 20 7 - 
Alk - 1 1 - - 
Houtduif - 1 - 1 - 
Turkse tortel - 2 2 - - 
Merel - 

 
5 4 1 - 

Ekster - 1 1 - - 
Kauw 1 1 1 - 1 
Spreeuw - 12 11 1 - 

 12 216 140 84 4 

Diversen 
Kerk/postduif 
Kanarie 
Pekingend 
Goudfazant 

 
- 
- 
- 
- 

 
12 
1 
4 
1 

 
11 
1 
3 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
- 
1 
1 

Ruige vleermuis - 1 - 1 - 
 - 19 15 1 3 

TOTAAL  12 235 155 85 7 

 
Hoewel de meeste mensen intussen vergeten zijn dat de winter van  
1987 tot de strenge winters behoorde, wordt door bovenstaand over- 
zicht deze winter weer wat uit de vergetelheid gehaald.  
Want het was koud; vooral woensdag, 14 januari en donderdag  
15 januari. Beide dagen bleef het ook overdag streng vriezen  
bij een stormachtige NO-wind. 
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Deze alles doordringende koude was voor de Ruige vleermuis te veel. 
Hij verliet de intens koude spouwmuur van zijn winterverblijf in 
een Leidse woning en zocht de wat warmere garage op. Daar werd hij  
door de bewoner gevonden en na heel veel telefoontjes, want waar  
laat je midden in de winter een vleermuis, werd het diertje naar het  
asiel gebracht, 
Aangezien we wisten dat het Ministerie van Landbouw met een groot  
onderzoek naar het voorkomen van Vleermuizen in Nederland bezig was,  
werd contact opgenomen met een vertegenwoordiger van dit ministerie.  
Dezelfde dag werd de Vleermuis opgehaald. 
Vooral voor de visetende vogels was het een barre periode. Alle sloten  
en vaarten waren dicht. Bij de enkele wakken waren zoveel vogels  
bijeengekomen dat er nauwelijks nog water was te zien. 

De heer Helders van de Gooweg voerde op eigen initiatief de reigers  
bij langs de Bronsgeesterweg. Op een gegeven ogenblik stonden 47  
Blauwe reigers te wachten tot de auto kwam met vis. 
STIVONO steunde dit initiatief met een paar pakken vis.  
Ook via andere kanalen werd de heer Helders vis aangeboden. 
Deze persoonlijke bijvoeractie, waarvan maar heel weinig mensen op  
de hoogte waren, verdient alle lof. Een groot aantal van deze reigers  
had de winter niet overleefd of was in het asiel verdaagd.  
Blauwe reigers hadden we op dat moment genoeg in het asiel. Eind  
januari hadden we er 8 op de plank zitten. Zaterdag, 14 februari  
werden de meeste reigers gelost. 
In de koudegolf werden zeer veel Meerkoeten binnengebracht. De 
meeste waren vermagerd en verkleumd. Als ze de eerste dag in het  
asiel overleefden, was de kans zeer groot dat ze het zouden halen.  
Half februari werden ruim 20 Meerkoeten in de polder weer losgelaten. 
Het aantal olieslachtoffers viel hat eerste kwartaal gelukkig mee. 
Ze zullen er uiteraard wel geweest zijn, maar door de noordoostelijke  
en oostelijke winden spoelden ze niet op de kust aan. 
7 Zeekoeten konden in IJmuiden, voorzien van een eigen ring van  
STIVONO, worden gelost. 
Het weer revalideren van Futen blijft een moeilijke zaak. Ze worden  
al in een zeer slechte conditie binnengebracht. De meeste Futen  
gaan dezelfde dag of de volgende dag dood. Als een Fuut deze dagen  
doorkomt, gaat hij dood door doorzitten. Futen kunnen nauwelijks  
op hun poten staan en ze lopen bijzonder slecht. In het asiel ligt  
de Fuut de gehele dag op zijn buik. In het water is dit geen probleem,  
maar op de harde ondergrond gaat de huid bij het borstbeen ontsteken.  
Deze ontsteking krijgt dan ook geen kans om te genezen. Een oplossing  
zou zijn ze in een bakje water te zetten. Omdat de Futen zeer verzwakt  
zijn lopen ze weer de kans om te verdrinken. Een goede oplossing  
voor dit probleem hebben wij nog niet gevonden. 
Onder de binnen gebrachte Kokmeeuwen waren veel verkeersslachtoffers. 
Door honger geplaagd nog net even iets oppikken voor die aan- 
stormende auto. Ook werd een groot aantal Kokmeeuwen binnen gebracht  
die bevangen waren door de kou. Over het algemeen waren dat dankbare  
patiënten. Een paar dagen rust, wat warmte en voldoende voedsel was  
genoeg om ze er weer bovenop te helpen. 
De Wilde eenden, veel afkomstig uit de Weteringkade of Boerenburg,  
werden tijdens het voeren aangereden door auto's of fietsen. 
De eenden konden meestal niet wachten en als ze een voerder of  
voerster zagen aankomen, waggelden of vlogen ze hen tegemoet. Soms  
met fatale gevolgen. 
 
Noordwijk, april    Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 
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HET RINGEN VAN VOGELS 

DEEL 3, DE TERUGMELDINGEN 

Als een geringde vogel elders wordt teruggevangen of gevonden en aan  
het Vogeltrekstation wordt gemeld, heet dat een terugmelding. De tijd  
en de afstand tussen de ringplaats en de vindplaats kan heel verschil- 
lend zijn. Zo was er eens een Tuinfluiter geringd in Zuid-Noorwegen  
en deze werd precies één dag later teruggevonden op Rottummeroog.  
Dat is een afstand van hemelsbreed 600 kilometer. 

Per jaar krijgt het Vogeltrekstation ongeveer 5000 terugmeldingen  
binnen. Hierbij komen dan nog eens 1000 buitenlandse ringen. Als er  
een buitenlandse ringmelding binnen komt, wordt door het Vogeltrek- 
station van het desbetreffende buitenlandse ringstation ingelicht, dat  
deze gegevens dan weer verwerkt. Jaarlijks worden er in ons land onge- 
veer 200.000 vogels geringd, waarvan ongeveer 60.000 als nestjong.  
Een voorbeeld: er werden tot en met 1975 400.000 Spreeuwen geringd.  
Het aantal terugmeldingen van deze soort was 8.000. Het aantal terug- 
meldingen dat men nodig heeft voor de verwerking ervan is ongeveer  
500. Het terugmeldingspercentage ligt erg laag. Per 100 geringde  
vogels is dit voor de kleine soorten 0,2% en voor de grotere soorten 
35%. 

Dankzij het ringen van de vogels heeft men al vele bijzondere infor- 
matie over de geringde soorten verkregen b.v. de leeftijden die sommi- 
ge soorten kunnen bereiken. Zo was er een Visdiefje van 25 jaar, een  
Boerenzwaluw van 16 jaar. We moeten wel bedenken dat maar heel weinig  
vogels deze extreem hoge leeftijden bereiken, zodat de gemiddelde  
leeftijden veel lager liggen. 

Doordat veel van de vinders van de geringde vogels de doodsoorzaak  
erbij vermelden is men ook de meest voorkomende doodsoorzaken te  
weten gekomen. Dit zijn; 

- geschoten 
- gevonden in een braakbal 
- verkeersslachtoffer 
- ergens tegenaan gevlogen (raam,kabel) 

Maar ook worden er vreemde en curieuze doodsoorzaken gemeld, zoals  
een Blauwe reiger die in Artis door een leeuw gepakt werd, en een  
Koolmees, die een keuken invloog, tegen het raam knalde en in een kom  
met vis verdronk. 

Wat te doen met een gevonden, geringde vogel (dit geldt niet voor post- 
duiven en ontsnapte kooivogels)? 
Als men zo'n geringde vogel vindt, is het van belang dat verschillende  
gegevens worden doorgegeven aan het Vogeltrekstation. De volgende  
gegevens zijn van belang: 
-- Het ringnummer en adres dat op de ring vermeld staat. 
-- De vinddatum. 
-- De vindplaats, zo precies mogelijk. 
-- De omstandigheden waarin de vogel gevonden werd (ziek,dood, 
   gewond etc.) 
-- Indien mogelijk ook de soort, het geslacht en de leeftijd van de 
   vogel. 

Om fouten met het aflezen van de ring te voorkomen wordt elke vinder  
verzocht de ring mee te sturen. Dat kan het beste geschieden door de  
ring plat te slaan en op het meldingspapier vast te plakken. Iedereen 
die een geringde vogel vindt en dit meldt, krijgt een formulier 
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thuisgebonden waarop alles van en over de geringde vogel vermeld  
staat. 

Het adres van het vogelringstation is: 

Vogeltrekstation Arnhem  
Boterhoeksestraat  
6666 GA HETEREN 

De gegevens voor dit artikeltje werden mij verstrekt door het Vogel- 
trekstation in Heteren. 
 

Ab Steenvoorden  
Vinkenlaan 8 
2201 BS NOORDWIJK 

 
 
 

-------------- 
 
 
 
DE BRUINVIS IN DE NEDERLANDSE WATEREN. 
 
Er wordt veel geschreven over de achteruitgang van de Bruinvis in  
Nederland. Tijdens een symposium over de Bruinvis in de Noord- en Oostzee  
bleek weer eens hoe weinig wij nog weten over deze kleine, onopvallende en  
eens zo talrijke walvisachtige. Voor 1950 waren dode Bruinvissen op het  
strand zo gewoon, dat ze door niemand werden geteld. Slechts Jan Verwey,  
toen directeur van het NIOZ, verrichtte in de jaren 1931- 1973 regelmatig  
tellingen vanaf de dijk bij Den Helder. Voor de Tweede Wereldoorlog telde  
hij er soms 20- 30 op een dag. Uit deze en andere tellingen blijkt dat de  
Bruinvis twee perioden heeft gekend van sterke achteruitgang: tijdens of  
kort na de Tweede Wereldoorlog en in het begin van de zestiger jaren. Over  
de oorzaken van deze achteruitgang is nog slechts weinig bekend, mogelijk  
spelen vervuiling, overbevissing, verdrinking in netten en verstoring door  
de scheepvaart een rol. 
Sinds 1970 zien we een geleidelijke stijging van het aantal meldingen van  
gestrande Bruinvissen: van gemiddeld zo'n 15 per jaar in het begin van de  
jaren zeventig tot zo'n 24 thans. Dit kan echter ook voor een deel te maken  
hebben met de grotere belangstelling voor zeezoogdieren. Op het Rijks  
Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden wordt op zoveel mogelijk  
binnengebrachte Bruinvissen sectie verricht. Er bestaan plannen om het  
Bruinvis-onderzoek te intensiveren waarbij er op gerekend wordt dat het  
Ministerie van landbouw en Visserij financiële steun verleend. 
 

Uit: ARGUS, maart 1987 
 
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT 
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DE IEPEZIEKTE 

Deze ziekte werd voor het eerst in Nederland in 1919 geconstateerd. 
Dit was in Tilburg. Een jaar daarvoor was de ziekte al in Frankrijk 
gevonden. Dit waren de eerste bekende gevallen van de iepeziekte in  
Europa. 
Waar de ziekte oorspronkelijk vandaan komt, is niet bekend, maar het  
zou uit Azië (China) kunnen zijn. In het buitenland heet de iepeziekte  
de Hollandse Iepziekte. Dit komt omdat deze ziekte in Nederland voor  
het eerst onderzocht en beschreven is. In die tijd bestond de iepen- 
aanplant in Nederland voornamelijk uit de Hollandse iep, de Monumen- 
taal iep en de Veldiep. Deze waren alle vatbaar voor de ziekte.  
Na 1945 werd de ziekte minder en het aantal aangetaste bomen liep  
terug. Dit had tot gevolg dat men na 1960 weer volop iepen ging aan- 
planten. Deze nieuwe aanplant werd nog eens gestimuleerd door de  
teelt van nieuwe, weinig vatbare klonen "Commelin" en "Groeneveld".  
Deze werden respectievelijk in 1960/61 en 1963/64 ontdekt. 
In Engeland werd in 1967 een nieuwe uitbarsting van de iepeziekte  
waargenomen die veel heviger was dan voordien. Men bleek hier te  
maken te hebben met een nieuwe stam van de schimmel. Dit was de agres- 
sieve stam van een uit Noord-Amerika afkomstige schimmel. 
In 1972 werd deze stam voor het eerst in Nederland waargenomen. De  
eerste stam van de schimmel (1919) wordt nu de niet-agressieve stam  
genoemd. Deze niet-agressieve stam is de laatste jaren vrijwel geheel  
verdrongen door de agressieve stam. Sinds 1980 is er weer een nieuwe  
stam bijgekomen vanuit Oost-Europa. De laatste jaren zijn er weer een  
paar cultivars ter beschikking gekomen die weinig vatbaar blijken te  
zijn veer de iepeziekte. Dit zijn "Dodoens", "Lobel", "Platijn" en  
"Clusius". 

Levenswijze  
De sporen worden meestal van een aangetaste naar een gezonde boom  
overgebracht door de kleine en de grote iepespintkever. Dit gebeurt  
in juni nadat de eerste kevers uit de poppen komen. De kevers vreten  
dan in de oksels van de takken; dit heet de rijpingsvraat. Daarnaast  
kan de ziekte ook via vergroeiingen van de wortels van zieke en gezon- 
de bomen overgaan. Tijdens de rijpingsvraat komen de sporen (conidiën)  
in de houtvaten van de buitenste jaarring. Hier kiemen ze en vormen ze  
hyfen die via de stippels in de boom van het ene naar het andere  
houtvat groeien. In de houtvaten worden weer conidiën geproduceerd  
die door de sapstroom meegevoerd worden. Zo verspreidt de schimmel  
zich door de hele boom. 
Door de aantasting sterft de boom geheel of gedeeltelijk af en wordt  
een geschikte broedboom voor de iepespintkevers die er hun gangen  
tussen bast en hout maken. Vreten ze daarbij oppervlakkig gelegen  
geinfekteerde houtvaten aan dan kan de schimmel van daaruit in de  
vraatgangen komen en als mycelium uitgroeien. Dit mycelium vormt  
daar verschillende soorten conidiën en soms ook geslachtelijke sporen.  
De jonge kevers die uit deze gangen uitvliegen dragen de sporen mee.  
De schimmel kan ook in de vraatgangen terecht gekomen zijn doordat de  
oude kevers met de schimmel besmet zijn. Zo kunnen bomen, die niet  
door de iepeziekte maar door een andere oorzaak doodgegaan zijn, bij- 
dragen aan de verspreiding van de ziekte. 

Aantastingsbeeld en schade  
De eerste symptonen zijn zichtbaar vanaf juni. Meestal vergeelt het  
blad aan enkele takken en valt af. Dit proces breidt zich tot in de  
nazomer over de gehele kroon uit. Sterk groeiende scheuten sterven  
het eerst af, waarbij de top ombuigt en vaak nog een verdord klein  
blaadje vasthoudt, het zogenaamde vaantje. 
Soms verloopt het proces veel sneller en verdorren binnen enkele  
weken alle bladeren, vallen af en sterven de takken in. 
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Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij het 
proces zich heel langzamer voltrekt, hoewel dit 
tegenwoordig zelden voorkomt. De kroon verliest 
dan van binnenuit steeds meer blad, terwijl het 
overblijvende blad er gelig uitziet en kleiner  
is dan normaal. Ook de scheutgroei stopt.  
De verwelking is het gevolg van de vorming van 
thyllen. Dit zijn uitstulpingen van parenchym-
cellen die rond de houtvaten liggen en deze 
binnendringen via de stippels. Ze worden ge- 
vormd als reactie van de boom op de aanwezig- 
heid van de schimmel in de houtvaten. De  
thyllen bevatten een gomachtige stof en ver-
stoppen de houtvaten. Het weefsel rond de 
aangetaste houtvaten verkleurt tot donkerbruin. 
Dit leidt in het hout tot de typische stippen  
of strepen die tot een band kunnen uitvloeien.  

 

De schade die in ons land door de iepeziekte veroorzaakt wordt,  
is groot. Sinds de ontdekking van het eerste ziektegeval (1919)  
zijn er vele honderdduizenden bomen gedood. 
 
Bestrijding 

Het bestrijden van de iepeziekte is te verdelen in vier aparte  
groepen: 

A. Cultuurmaatregelen 
   Maatregelen ter bestrijding van de iepespintkever, die de belang- 
   rijkste groep vormen. Broedbomen, maar ook kwijnende iepen  
   (potentiële broedbomen) zo snel mogelijk vellen en onschadelijk  
   maken door verbranden of schillen en dan de bast verbranden.  
   Maatregelen gericht op de schimmel zelf. Resistente bomen planten. 

B. Biologisch 
   Er wordt op dit moment een onderzoek verricht naar de mogelijk- 
   heid om de schimmel te bestrijden met een bacterie (Pseudomonas  
   syringae). Met deze bacterie moet de boom dan worden geïnjekteerd.  
   Deze methode zou dan vooral preventief toegepast gaan worden. 

C. Mechanisch 
   Zieke iepen zo snel mogelijk vellen en verbranden of ontschorsen  
   en dit verbranden. 

D. Chemisch 
   Iepen kunnen worden geïnjekteerd met een systemisch fungicide.  
   Dit beschermt de boom tegen infektie door de schimmel. Dit moet  
   wel jaarlijks herhaald worden. 

Geraadpleegde literatuur: 
-  Infektieziekten in de boomteelt en het  
   openbaar groen. 
 

Ab Steenvoorden  
Vinkenlaan 8 
3301 BS NOORDWIJK 

 
 

-------------- 
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WAAR ZIJN DE MEIKEVERS GEBLEVEN? 
 
Een van de meest opvallende en bekende kevers van ons land was de  
meikever. In sommige streken werd hij ook wel mulder of molenaar  
genoemd. De larven van 3de bladsprietigen, waartoe ook de meikever  
behoort, worden algemeen als angerlingen aangeduid. De grote bruine  
kevers waren echte speelbeestjes voor de kinderen, die daar dan ook  
hele rijmpjes bij hadden. 
Er worden twee soorten onderscheiden; de gewone meikever (Melolontha  
melolontha) en de Hollandse meikever (Melolontba hippocastani). De  
eerste was de meest algemene in ons land en de tweede kwam meer aan  
de binnenduinrand voor. 

De levenscyclus, ei, larve, pop, imago, duurt drie à vier jaar. Na de  
paring graaft het wijfje zich in de grond en legt dan een aantal  
eitjes. Dit wordt enkele keren herhaald. De engerlingetjes die uit de  
eieren komen, leven eerst van fijnere plantenwortels, maar in het  
tweede jaar beginnen zij ook aan jonge boomwortels te knagen, terwijl  
de grootste zelfs de bast van dikke boomwortels aanknagen. 

Merkwaardig is het dat er meikeverjaren waren; dit zijn jaren dat zij  
in geweldige hoeveelheden uit de grond kwamen. Bekende meikeverjaren  
waren, 1875, 1878, 1881, 1884 en 1887. Steeds na drie jaar dus. Een  
eenvoudige verklaring hiervoor was, dat de levenscyclus drie jaren  
duurt. Deze simpele verklaring is toch niet steekhoudend, want ook  
in de tussenliggende jaren verschenen er meikevers. Het gevolg zou  
dan moeten zijn, dat, behalve ongunstige omstandigheden, elk jaar veel  
kevers zouden moeten verschijnen. Later heeft men waargenomen, dat de  
grotere engerlingen de kleinere opaten. De enorme aantallen enger- 
lingen na een keverjaar, verslinden dan in het tweede en het derde  
jaar de engerlingetjes van later datum. Hiermede zouden dan de kever- 
jaren verklaard kunnen zijn. 

Er is veel geschreven over de enorme aantallen kevers en de schade  
die deze en hun engerlingen veroorzaken. Reeds in 1479 word in Zwit- 
serland, in Lausanne wat aan de plagen gedaan. Vanwege de grote schade  
werden de dieren door een geestelijke rechtbank in de ban gedaan. 

De schade wordt zowel door de engerlingen als door de kevers veroor- 
zaakt. Dat de engerlingen moeilijker te bestrijden waren dan de kevers, 
ligt voor de hand. Alleen bij het ploegen en bewerken van het land  
was het mogelijk deze te verzamelen. Vrouwen en kinderen moesten achter  
de ploeg of eg de bovengekomen engerlingen oprapen. Ook de vogels deden  
goed werk. Kraaien, kauwtjes en spreeuwen konden zich eens extra te  
goed doen. 
Het is opvallend dat deze vogels steeds weer genoemd worden en de  
meeuwen in het geheel niet. Tegenwoordig ziet men bij het bewerken  
van het land juist veel meeuwen. Het is best mogelijk dat de meeuwen- 
kolonies nu veel groter zijn dan vroeger en dat door onze wegwerp- 
maatschappij zij steeds meer bij de mensen komen. Zo zijn vuilnisbelten  
druk bezochte plaatsen door meeuwen. 
De kevers zelf veroorzaken schade door het afvreten van boomblad en  
andere gewassen. 

In de fruittelerskringen word weinig over de schade gerept. Pas in  
1925 verscheen er in de "Fruitteelt" een berichtje over meikeverschade.  
De schade was waarschijnlijk al zo gewoon en de boomgaarden nog van  
gering belang. Er werden ook toen al spuitmiddelen gebruikt, maar deze  
gaven geen bevredigend resultaat. Er werd gespoten met het maaggif  
uraniagroen. Het gebruik van middelen op enkele lokale plaatsen en het  
overal massaal optreden van de kevers konden ook geen goed resultaat geven. 
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In 1893 zorgden de kevers voor een "akelige plaag". Hele streken 
werden toen van hun voorjaarsgroen beroofd en kregen daardoor een win- 
ters aanzien. 

Meikeverjaren lieten ook hun sporen na aan de groei van het hout.  
Elke derde of soms vierde jaarring was dunner dan die van voorgaande  
jaren. 

Dat er ijverig gezocht werd naar middelen om de plagen te bestrijden  
laat zich indenken. Al in 1841 ried Pasteur aan om schadelijke dieren  
met hun eigen parasieten te bestrijden. Er werden prijzen uitgeloofd  
voor middelen die de plagen konden indammen. Een Heer Le Moult berede- 
neerde dat er vast parasieten te vinden zouden zijn waar zich veel  
engerlingen bevonden. In 1890 liet hij een flink aangetast weiland  
onderzoeken. Er werden toen oude larven gevonden met een overtrek van 
schimmeldraden. Ook alle gevonden poppen waren door de schimmel aan- 
getast. Het gelukte om de parasitaire schimmel te kweken en met de  
schimmel weer nieuwe aangetaste percelen te infecteren. Hier zien we  
dus al een biologische bestrijdingsmethode. In 1893 waren ook de  
schimmelsporen in de handel. 

Om nog enkele indrukken te geven van de omvang van de plagen volgen  
hier nog enkele citaten uit oude tijdschriften: 

"Soms laten zij van de jonge boompjes alleen de hoofdwortel over,  
 Zodat zij sterven en gemakkelijk uit de grond getrokken kunnen  
 worden." 
"In Limburg kan men ze met handen vol grijpen in het akkermaalshout.  
 Het gemeentebestuur kocht 330 liter levende kevers om ze daarna te  
 verbranden." 
"Bij Mayenne werden door verzamelen 10.000 kevers gevangen en ver- 
 nietigd." 
"Op 4 ha land werden 1.300.000 engerlingen geraapt." 
"Vooral de Rijn en IJsselstreek hebben van de plagen te lijden. In  
 1875 werden er rond Wageningen 566 hl verzameld." 
"In 1808 werd van de Hoge Regering bevel gegeven de kevers te verza- 
 melen. Er werden ongeveer 2500 hl verzameld, hierna was het uitge- 
 trokken geld op en staakte het vangen." 
 
Mondelingen mededeling van de heer Hulkenberg; Zijn moeder verzamelde  
als schoolkind in Hillegom kevers en kreeg een geringe vergoeding  
per emmer. 

In "De Levende Natuur" schrijft de Heer Mac.Gillavry, dat het op  
Veenenburg (tussen Lisse en Hillegom) wemelt van de kevers. 
Dezelfde Heer Mac.Gillevry constateerde in 1940 ook al dat de aantal- 
len meikevers verminderden en doet een oproep om gegevens hierover hem 
toe te sturen. Het minder worden schrijft hij toe aan het steeds meer  
ontginnen van het eikenkreupelhout in de binnenduinen. 

Tot op heden zijn er echter nog plaatsen genoeg waar de kevers zouden  
kunnen leven. Er is nog veel eikenkreupelhout aan de binnenduinrand  
waar niet met insecticiden of herbiciden gewerkt is geweest. Hoe komt  
het dan toch dat we in geen jaren een meikever meer gezien hebben?  
Het is een nog onopgelost raadsel. Natuurlijk moeten we blij zijn dat  
de plagen voorbij zijn, maar zo nu en dan wat meikevers zou voor veel  
dieren in het voorjaar een welkome hap betekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 – 
 
Niet altijd werden de verzamelde kevers vernietigd. Ze werden wel  
gedroogd en gemalen als eiwitrijk kippenvoer verkocht. Ook las ik in  
een oud boek dat ze geschikt zijn om kompost van te maken door ze te  
vermengen met turfmolm en kalk. 
De beste tijd om de kevers te vangen is 's morgens vroeg. Met stokken  
werden de bomen geschud waardoor ze op de grond vielen. Door de  
ochtendkoude waren ze niet in staat om zich stevig vast te houden en  
zijn dan ook weinig beweeglijk. 

Bij de meikever ligt de vliegtemperatuur op 28 gr.C. Dit is niet de 
buitentemperatuur, maar de warmte die in het dier vrij komt bij inwen- 
dige reacties en spierbewegingen. "De mulder pompt" zei men vroeger.  
Door deze pompbewegingen worden de blazen in de tracheeën (ademha- 
lingsbuizen) volgepompt met lucht en komt er warmte vrij, zodat de  
kever tenslotte in staat is te vliegen. 

Thijsse zag kort na zonsondergang de kevers uit de grond kruipen. De  
grond barstte open en de meikever gleed langzaam naar boven. Nadat de  
vleugels ontplooid waren, tolden zij wat rond en kwamen dan hevig  
gonzend op de vleugels. De volgende morgen was de grond doorzeefd  
van gaten, zo groot, dat er net een vinger in paste. Hij schrijft  
ook dat op het gegons vleermuizen en nachtzwaluwen afkwamen, die  
geducht opruiming onder de torren hielden. Ook zag hij dat bosmuizen  
de kevers aten. 

Van een kleine groep wormen, de hakenkoppen, leeft er één soort in de  
darmen van het varken. Deze wormen hebben geen mond of darmkanaal,  
maar nemen voedsel op door de huid, net als bij de lintwormen. Schade  
aan hun gastheer is alleen te merken wanneer zij in grote hoeveelheden  
in de darm aanwezig zijn. De vrouwelijke wormen produceren eitjes die  
reeds in haar lichaam uitkomen en zich daarin ook inkapselen. De inge- 
kapselde larven verlaten met de ontlasting de darm en moeten, willen  
zij zich verder kunnen ontwikkelen, het verdere larvenstadium in een  
meikeverlarve doormaken. Wordt zo'n geïnfecteerde engerling weer door  
een varken gegeten dan kan zij zich in de varkensdarm weer tot een  
volwassen hakenkopworm ontwikkelen.  

Een mogelijke oorzaak voor het verdwijnen is de volgende. 
De engerlingen kunnen in allerlei milieus leven; in weiden, akkers,  
boomgaarden en bossen. 
Door de sterk veranderde landbouwmethoden, het veel intensievere  
gebruik van weiden, de kunstmest en de spuitmiddelen kunnen we gerust 
veronderstellen, dat akkers, weiden en boomgaarden geen levenskansen  
voor de engerlingen meer kunnen bieden. Alleen de bossen blijven dan  
nog over. 
Veronderstellen we nu, dat in de bossen veel kevers tot ontwikkeling  
komen, dan zullen er waarschijnlijk na of tijdens de paring veel  
wijfjes hun eieren buiten de bosgebieden leggen, dus op plaatsen waar  
de larven niet meer kunnen leven. 
Omdat er geen kevers vanuit de omgeving in de bossen eieren komen  
leggen (omdat er daar gewoon niet meer zijn) zal het aantal van de  
nieuwe generatie sterk verminderen. Niet alleen de predatoren in het  
bos zullen veel kevers consumeren, maar er zullen er ook van buiten  
het bos aangetrokken worden, zodat de aantallen kevers bij de volgende  
generatie opnieuw verminderd zullen zijn. 
De conclusie is dan, dat vroeger door het massaal optreden van de  
kevers er steeds genoeg overbleven om eieren te leggen, omdat ook  
buiten de bossen de meeste gebieden geschikt waren voor de larven om  
te ontwikkeling te komen. 
Dit is slechts een theorie die in ons land niet meer te toetsen is.  
Maar er verdwijnt veel meer dan alleen maar de meikever. Om bij de  
duinstreek te blijven; vraag ik me ook af waar de julikevers geble- 
ven zijn, de Glanzend- zwarte houtmier die zo veel in oude boom- 
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stronken nestelde en de rode mier, waarvoor je altijd op je hoede 
moest zijn, voordat je ergens ging zitten. Ik zie ook deze niet meer. 
 

M.Koning 
 
Geraadpleegde literatuur: 
De Natuur 1894 
De Levende Natuur 1896 
De Levende Natuur 1913 
De Levende Natuur 1940 
Fruitteelt 1925 
De Veldbode 1912 
De Veldbode 1914 
Handbuch der Fostwissenschaft 1912 
Coleoptera Neerlandica 1903 
Album der natuur 1891 
Natuurhistorisch Maandblad 1867  
Natura 1982 
 
P.S. 
 
Niet lang nadat dit artikeltje tot kwam, vernam ik dat er toch 
nog meikevers in ons land gevonden waren (1986). 
Ook vond iemand een dekschild en andere herkenbare delen in een vosse- 
keutel in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Dat er ook anderen dachten dat de kever geheel uit ons land verdwenen  
zou zijn, bleek uit een stukje in de "Boerderij", waarin stond, dat  
de meikever in ons land nu wel uitgestorven is. 
      
          M.K. 
 

-------------- 
 
 
 

Daar zat een keer een Averulle 
    en lekte met nen zom,  

zom,zom  
den dauw van op de blaren  
die klaar bedreupeld waren  
    lijk met nen dreupel rom, 

rom, rom 
 
 

Wanneer zij fraai gedronken had  
   Zoo vloog ze scheef en krom, 

  rom, rom 
al neurlen en half dronken  
tot waar de kleerkes blonken  
    van eene schoone blom, 

lom, lom 
 

Uit: De Averulle en de blomme  
Guidi Gezelle (1855) 

 
Averulle = meikever 
Fraai    = naarstig 
Neurlen  = ronkend 
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STRANDLOPERTJE STRANDLOPERTJE STRANDLOPERTJE STRANDLOPERTJE 
 
Afscheidsfeestje van Dick Passchier 
Van nu af aan willen we u op deze bladzijde berichten over het  
doen en laten van de oudere jeugdclub. 
We beginnen maar bij het afscheidsfeestje van Dick, georganiseerd 
door Lia Ike en Annet Lindhout. Aan ons hadden ze gevraagd een voor- 
drachtje te maken dat we dan zouden houden als we het kado zouden 
overhandigen. 
Annet had Dick met een smoes naar het centrum gelokt, want hij wist  
tot op het moment dat hij daar binnen stapte en ons allemaal zag, nog  
van niets. We gaven hem een verrekijker en het beste medicijn tegen  
alle kwaaltjes; Berenburger. Daarbij kreeg hij ook een groot vel  
waarop onze voordracht geschreven stond. 

D ick houdt van plant en dier 
  en zijn enthousiasme bracht hem hier 
I n de Willibrord was het begin 
  maar al gauw duikelde Dick de Kuip in. 
C lubleden en Passchier hadden daar veel lol 
  maar toen werd het daar toch ook iets te vol.  
K uip veranderde in bibliotheek 
  en toen zaten we daar bijna iedere week. 
P rachtig was dat een eigen gebouw 
  en een tentoonstellingsruimte kwam al gauw.  
A chter was de diazaal 
  en daar maakten we het meeste kabaal. 
S amen maakten we Dick totaal gestoord  
  want onze stemmen werden vaak gehoord. 
S amen hebben we honderden dia's bekeken  
  en vele planten en schelpen vergeleken.  
C entraal stond weer ieder jaar. 
  de roeitocht in Nieuwkoop met elkaar. 
H oog in de toren keken we op Noordwijk neer 
  het was een hele klim, maar boeide ons zeer. 
I ntussen is veel tijd verstreken 
  en is hij op uilenballen uitpluizen uitgekeken. 
E n als we terugkijken hierop, zegen we: "Geen gestop hoor 
  want natuurlijk zetten wij door!! " 
R usten kan Dick nu eindelijk wel 
  hij is nog altijd welkom en we zeggen nu: "DANK U WEL" 

 
Daarna werden er leuke dia's gedraaid over Dick. 
Het was ontzettend gezellig me het gevolg dat het lekker is uitgelopen!. 

Tot schrijfs 

Nanine Klein en Debby de Jager 
 

-------------- 
 

Wij vinden het een goed idee dat de oudere jeugd een eigenrubriek  
in de STRANDLOPER wil beginnen. 
De redaktie moest voor deze eerste aflevering een "passende" kop  
produceren. Erg origineel is het niet. We hopen wel dat de oudere  
jeugd zelf met ideeën voor een kop of een vignet komt aandragen.  
Suggesties gaarne naar de redaktie sturen. 
 

De Redaktie 
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VIJFDE WARN-DAG(WERKGROEP AMFIBIEËN EN REPTIELEN NEDERLAND) 
 
Op zaterdag 14 maart jl. werd de vijfde bijeenkomt van de Werkgroep 
Amfibieën en Reptielen Nederland te Nijmegen georganiseerd. Deze dag  
was in het bijzonder bestemd voor groeperingen, die zich bezighouden  
met daadwerkelijke bescherming van de padden. Als zodanig was ook de  
Vereniging voor Natuur er Vogelbescherming Noordwijk uitgenodigd, om- 
dat jaarlijks vele leden zich inzetten voor de bescherming van de pad- 
den ten noorden van Noordwijk in het Langeveld. 

Een groot aantal paddenbeschermingsgroepen bleek op deze bijeenkomst  
aanwezig te zijn. Voordat het eigenlijke programma begon werd iedere  
groep in de gelegenheid gesteld een en ander over ieders beschermings- 
acties op grote borden ten toon te stellen. Dit was naar mijn idee een  
heel goede gelegenheid om van elkaars reddingsacties kennis te kunnen  
nemen en ervaringen uit te wisselen. Er zijn al een paar groepen, die  
werken met tunnels onder de weg. De meesten verzamelen padden in bakken  
en zetten deze vervolgens over. Het afsluiten van de weg, zoals dat in  
Noordwijk gebeurt, gebeurt lang nog niet overal. Dit hangt ten dele  
af van de mogelijkheden ter plaatse. 

Vervolgens werden er drie inleidingen gehouden respectievelijk over  
de hagedissen, watersalamanders en de Gewone Pad. Vooral de laatste  
inleiding bood boeiende achtergrondinformatie van de pad, waar we in  
het voorjaar noodgedwongen zoveel mee te maken hebben. Hoewel de pad  
voor de meeste mensen bekend voorkomt is het eigenlijk een dier, waar  
lang nog niet alles van bekend is. Vandaar dat verschillende onder- 
zoekers zich regelmatig met dit dier bezighouden. Padden zijn dieren,  
waarvan de temperatuur geregeld wordt door de omgeving. Zij kunnen  
zichzelf alleen opwarmen door op een warm plekje te gaan zitten. Daar  
de activiteit van de padden samenhangen met de temperatuur, zijn ze  
's zomers actief en 's winters inactief. Zij groeien alleen in de zo- 
mer en evenals bij de jaarringen van de bomen kun je de groeiperioden  
zien in de botten van de pad. 

Interessant was ook de methode om padden van kleine zenders te voor- 
zien, waarmee de afstanden kunnen worden bepaald, die de dieren afleg- 
gen. Tevens kan met behulp van deze zenders de temperatuur van de die- 
ren worden gemeten. Dank zij deze nieuwe methode kon bijvoorbeeld wor- 
den vastgestelde dat tijdens de voortplantingstrek de trek naar het wa- 
ter op de heenweg gerichter is en dat de snelheid heen en terug sterk  
van het terrein afhangt. Ook is bekend geworden, dat de padden tijdens  
de overwintering veel actiever zijn dan tot dusverre werd aangenomen.  
Verandert de temperatuur in de bodem dan trekken zij dieper in de grond  
of gaan zij naar boven. Ze kunnen op deze manier soms meer dan 70 cm.  
diep wegkruipen. 

Op dit moment is bekend bij welke temperatuur de padden actief zijn,  
of ze een bepaalde terreinvoorkeur hebben, hoe groot hun activiteits- 
terrein is en of ze plaatstrouw zijn. Ook de zuurgraad van het water  
als factor voor het voortplantingssucces is een gegeven, dat steeds  
meer duidelijk naar voren komt. 

Aan het einde van de dag vond er nog een levendige discussie plaats  
tussen verschillende paddenbeschermingsgroepen. Met name het experiment  
te Roden, waar nieuwe poelen voor padden zijn gegraven, ondervond ruime 
belangstelling. Tot slot werd geconcludeerd, dat alle beschermende maat- 
regelen slechts tussenoplossingen zijn. Gestreefd moet worden naar het  
vinden van permanente oplossingen. 
 
C.M.J. Verweij. 
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VLINDERS...........DE VLINDERSTICHTING 
 
Alweer enige tijd geleden is het eerste nummer van het blad "Vlinders"  
verschenen. Dit nieuwe blad wordt uitgegeven door de Vlinderstichting,  
een organisatie die vroeger Stichting Dagvlinderonderzoek heette.  
Het is de bedoeling dat Vlinders het tijdschrift voor alle vlinderlief- 
hebbers in Nederland wordt. In het begin zullen dit vooral de medewer- 
kers van het landelijk dagvlinderprojekt zijn. Niet alleen artikelen over 
dagvlinders maar ook die over nachtvlinders worden opgenomen.  
Het doel van de vlinderstichting is 
"het bevorderen van het behoud en herstel  
van de vlinderfauna in het algemeen en van 
dagvlinders in Nederland in het bijzonder, 
door het verwerven en verspreiden van kennis" 
  
De aktiviteiten zijn: 
= landelijk dagvlinderprojekt. Sinds 1980 wordt onderzoek gedaan naar  
  voorkomen, aantallen, biotoop e.d. van de Nederlandse dagvlinders.  
  Door circa 600 amateurs wordt hieraan meegewerkt. Een voorlopige At- 
  las is al het resultaat, in 1987 zal de definitieve Atlas van de Ne- 
  derlandse dagvlinders verschijnen. 
= voorlichting en educatie. 
= experimenteren met het kweken van rupsen in het natuurmuseum "Drou- 
  wenerzand". 
= samenstellen van een werkpakket over vlinders voor het basisonderwijs.  
= tentoonstellingen. 
= ontwerptekeningen voor vlinderaantrekkelijke tuinen.  
= publiciteit. 
= verkoop van posters, kaarten e.d. 
= opzetten van een archief over dagvlinders. 
 
Een abonnement op Vlinders en het donateurschap van de Vlinderstichting  
kost samen ƒ 25,- (giro 5592680 t.n.v. Vlinderstichting, Wageningen).  
Het redactieadres van Vlinders is Gen. Foulkesweg 68, 6703 BW Wage- 
ningen. 
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GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT  
 
GENOEG GEWAARSCHUWD. 
 
Waterhuishouding: het beheer en de verdeling van het aanwezige grond- en 
oppervlaktewater. Geen kleine klus.  
In de eerste plaats heb je daar de boeren. Niet alleen doordrenken zij de  
grond onmatig met drijfmest dat de bodem in zakt op weg naar het  
grondwater, maar ook zeuren zij degenen die het beheer over de  
waterhuishouding in handen hebben, de kop gek om het grondwaterpeil te ver- 
lagen. 
Dan wordt immers de grond lekker hard, lekker droog. En daarop kunnen zij  
beter uitrijden met de zware tankwagens die tot aan de randen gevuld zijn  
met meer en nieuwe drijfmest. 
Nou ja, niet meer daarover, we zullen het wel merken op een dag, als we de  
kraan opendraaien. Precies twee jaar geleden, in maart 1985 kwam de  
directeur van de Nederlandse waterleidingbedrijven met een rapport over de 
verslechtering van de kwaliteit van het drinkwater door de overbemesting 
van akkers. "Ik kan de consument niet langer een goede kwaliteit van zijn 
drinkwater garanderen in de komende tien jaar als de vervuiling van het  
grondwater niet stopt", zei hij toen. 
Nog in het jaar 1970 zagen volgens de directeur de waterleidingbedrijven  
die aangewezen waren op het grondwater handenwrijvend toe hoe collega’s,  
die het met vervuild oppervlakte water uit de rivieren moesten doen, de  
problemen het hoofd trachten te bieden. Zijzelf immers hadden grondwater,  
die bron zonder smet of blaam? Nu staan zijzelf handenwringend te kijken  
hoe hun bron onstuitbaar wordt bedreigd door vervuiling. 
Water. Kraan. Eén voor koud, één voor warm water. Klein straaltje smies-
peldesmiespel, grotere suizende, dikke bruisende keiharde straal. Als je de  
kwestie van ons water door de jaren heen hebt bijgehouden, wordt het  
opendraaien van die kraan een haast rituele handeling die elke keer wordt  
gevolgd door iets wat op dankbare verbazing lijkt: schoon drinkbaar water!  
Nog steeds!  
Het wonder krijgt de omvang van een mirakel wanneer de nota van het water-
leidingbedrijf arriveert. Een vol jaar onbelemmerd watergebruik voor  
slechts tweehonderd gulden, de prijs van tien flessen jenever, honderd  
kartonnetjes tomatensap, drie keer tanken met de auto. 
Tijdens het tandenpoetsen kun je eraan denken dat je dat minuutje poetsen  
net zoveel water gebruikt als er in een fles Spa van 1,35 gulden zit. De  
tijd kan komen dat we met  de prijs van ons water onze schuld aan  
verspilling en vervuiling moeten betalen. 

SAARTJE BURGERHART in de VOLKSKRANT van 4 maart 1987 

Daarom: wees zuinig met, water, gebruik wasmiddelen zonder fosfaat en loop  
eens naar het Jan Verwey Natuurcentrum voor meet informatie. 
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT 
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MILIEU - BIJENMARKT 1987 
 
Op zaterdag 13 juni aanstaande wordt in Leiden een milieu-bijenmarkt  
gehouden. 

Deze markt trekt elk jaar duizenden bezoekers en heeft een heel eigen  
plaats verworven in de traditioneel in Leiden terugkerende evenementen.  
Een goede naam heeft de milieu-bijenmarkt vooral bij velen die het 
behoud van onze natuur en de bescherming van het milieu ter harte 
gaan. 
Op de milieu-bijenmarkt 1987 presenteren zich dan ook, evenals de  
afgelopen 10 jaar, de imker s uit Leiden en omgeving samen met landelijk  
en regionaal werkzame natuur- en milieuverenigingen. 

Bijen zijn uiteraard alom tegenwoordig, maar het accent ligt niet  
op de handel in bijenvolken. De imkers willen in de eerste plaats  
laten zien, hoe zij met hun bijen omgaan en vertellen over het wonderlij- 
ke leven van de honingbij. In een zgn. "steekvrije" demonstratiestal  
toont de imker hoe hij/zij met bijenvolken omgaat. De genoemde milieu-  
en natuurverenigingen laten zich uiteraard ook niet onbetuigd en 
vertellen over hun doelstellingen en activiteiten. 

Het voor de markt beschikbaar gestelde terrein rond de Sterrenwacht,  
is gelegen aan één van de mooie Leidse grachten en grenst bovendien  
aan de oudste botanische tuin in ons land, de Hortus Botanicus. U  
heeft daar voor deze gelegenheid gratis toegang. 

De gehele dag treden artiesten op. Er spelen orkestjes en muzikanten.  
Een poppenkastspeler weet de kinderen kostelijk te amuseren. Er worden  
demonstraties gegeven op velerlei gebied: korfvlechten, boerenschilderen, 
wolspinnen, kaarsentrekken enz.. 
Dit alles brengt zoveel leven en gezelligheid, dat U er uren kunt  
zoekbrengen. Wanneer U nog nooit op de Leidse milieu-bijenmarkt bent  
geweest, moet U er dit jaar beslist eens gaan kijken. 
 
Plaats van de markt: Sterrenwachtlaan nabij het Rapenburg  
Openingstijden: 9.00  uur - 16.00 uur. 
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december 1986, januari, 
februari, maart 1987 
verzameld door 
J.Glasbergen 
 
 

Soort aantal 
exx. 

Datum Plaats Waarnemers 

Parelduiker    1 29 mrt Dood gevonden strand A.Steenvoorden 

Roodkeelduiker    1  2 febr Olieslachtoffer strand W.v.d.Niet 

    1 10 febr Dood op strand A.Steenvoorden 
Fuut    6 januari Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
   50  5 mrt Zwemmend in zee W.v.d.Niet 

Roodhalsfuut    1 30 jan Dood op strand A.Steenvoorden 

Kuifduiker    1 31 jan Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 

Dodaars    1 11 jan Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
    3 17 jan Uitwatering Katwijk P.Spierenburg 
    1 18 jan Dood op strand A.Steenvoorden 

Aalscholver    1 10 mrt Zwemmend in zee W.v.d.Niet 
    1  5 mrt Dood op strand A.Steenvoorden 

Blauwe reiger    5 10 mrt Over zee noordwaarts W.v.d.Niet 

Roerdomp    1 10 jan Achter v.d. Berghstichting A.Cramer 
    1 23 jan Vinkenlaan nabij vijver W.v.d.Niet 
    1 27 jan Rietkant Klein Leeuwenhorst A.Steenvoorden 
    1  5 febr Bronsgeesterweg Hr.Helders 

Wintertaling   40  6 mrt Polder Kloosterschuur J.van Dijk 

Zomertaling    3 24 mrt Elsgeesterpolder J.Glasbergen 

Krakeend    1 25 jan Polder Hoogeweg H.Verkade 
    6  9 mrt Polder Kloosterschuur J.Glasbergen 

Smient    3 14 jan Rijnmond Katwijk H.Verkade 
    8  5 jan Polder Hoogeweg H.Verkade 
   24 24 febr Polder Hoogeweg A.Steenvoorden 
   70  7 febr Over zee noordwaarts A.Cramer 
  180  6 mrt Polder Kloosterschuur J.van Dijk 
  100  9 mrt Polder Kloosterschuur J.Glasbergen 

Toppereend    2 13 jan Rijnmond Katwijk H.Verkade 
    1 11 jan Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
    2  7 febr Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
    4  8 mrt Tussen Futen in zee W.v.d.Niet 

Kuifeend   12 24 febr Katwijkse Watering A.Steenvoorden 
  120 15 febr Aditionaalkanaal Katwijk P.Spierenburg 
  350 januari Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 

Tafeleend   40 januari Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
   30 febr Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
  15 15 febr Aditionaalkanaal Katwijk P.Spierenburg 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Brilduiker    5 20 jan Polder Hoogeweg H.Verkade 
    1 30 jan Dood op strand A.Steenvoorden 
    1 11 febr Vliegend boven Duinpark W.v.d.Niet 
    1  2 febr Uitwatering Katwijk A.Steenvoorden 
    1 28 febr Westend Noordwijk A.Steenvoorden 
   10 Jan/febr Westend Noordwijk J.Glasbergen 

Grote zeeëend    1 31 jan Uitwatering Katwijk H.Verkade 
    1  2 febr Uitwatering Katwijk A.Steenvoorden 

Middelste zaagbek    1  3 jan Rijnmond Katwijk H.Verkade 
    2 Januari Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 

Grote zaagbek    1 29 jan Uitwatering Katwijk H.Verkade 
    6  24 jan Kanaal Oegstgeest A.Steenvoorden 
   26 Januari Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
    3 14 febr Over branding W.v.d.Niet 

Nonnetje    1 24 jan Kanaal Oegstgeest A.Steenvoorden 

Bergeend    5  1 febr Dood op strand A.Steenvoorden 
    2 14 febr Polder Hoogeweg J.Glasbergen 
   12  8 mrt Boven branding W.v.d.Niet 

Grauwe gans   80  4 febr Kloosterschuurpolder,overvl. J.Glasbergen 

Kolgans   18  4 febr Kloosterschuurpolder,overvl. J.Glasbergen 
   70  7 mrt Over branding zuidwaarts W.v.d.Niet 
   16 16 mrt Over zee, noordwaarts W.v.d.Niet 
   27 17 mrt Over zee, noordwaarts W.v.d.Niet 

Rietgans    3  1 febr Op weiland Kloosterschuur C.de Mooij 

Kleine rietgans    3 17 jan Over zee, zuidwaarts P.Spierenburg 

Rotgans   14 15 mrt Over zee, noordwaarts W.v.d.Niet 

Canadese gans   19  6 mrt Over Noordwijk-Binnen A.Steenvoorden 

Nijlgans    3  7 jan Rijnsburg J.Glasbergen 
    2  1 febr Langs kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 

Wilde zwaan   11 25 jan Polder Hoogeweg H.Verkade 
    7 10 jan Overvliegend Rijnsoever A.Cramer 
    4 11 jan Over strand Noordwijk A.Steenvoorden 
   81 17 mrt Over Noordwijk,noordwaarts W.v.d.Niet 

Kleine zwaan    2 25 jan Polder Hoogeweg H.Verkade 

Blauwe kiekendief    1 13 nov Noordduinen H.Verkade 
    1 14 jan Langs Duinweg Leon Gielen 

Smelleken    1 15 jan Jagend langs Achterweg A.Cramer 
    1 28 jan Kloosterschuurpolder J.Glasbergen 

Waterhoen   36 14 febr Maandagse Watering J.Glasbergen 

Meerkoet  500 Jan/feb Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 

Scholekster  250 10 mrt Over zee noordwaarts (1 uur) W.v.d.Niet 

Kievit    1 28 jan Kloosterschuurpolder J.Glasbergen 
  340 10 mrt Over zee noordwaarts (1 uur) W.v.d.Niet 

Bontbekplevier    9  8 mrt Uitwatering Katwijk P.Spierenburg 
    1 14 mrt Strand Nora J.Glasbergen 

Zilverplevier    1 21 febr Over zee noordwaarts J.Glasbergen 

Goudplevier  700 22 mrt Polder Hoogeweg P.Spierenburg 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Steenloper    2 15 jan Dood op strand A.Steenvoorden 
    3 29 jan Dood uitwatering Katwijk A.Steenvoorden 
    1 30 jan Dood strand Langevelderslag A.Steenvoorden 

Watersnip    5 25 jan Opvliegend Vinkenveld A.Steenvoorden 
    1 12 jan Sportveld Rijnsburg J.Glasbergen 

Bokje    1 25 jan Opvliegend Vinkenveld A.Steenvoorden 
    1 21 febr Achter v.d.Berghstichting A.Cramer 

Houtsnip    1  8 jan Dagenlang nabij asiel W.v.d.Niet 
    2 10 jan Achter v.d.Berghstichting J.Glasbergen 

Wulp    7 21 mrt Vinkenveld P.Spierenburg 

Regenwulp    1  7 febr Al enkele weken in asiel W.v.d.Niet 

Rosse grutto    2  8 mrt Uitwatering Katwijk P.Spierenburg 
  169 10 mrt Over zee noordwaarts W.v.d.Niet 
   78 11 mrt Over zee noordwaarts W.v.d.Niet 
    4  8 mrt Rond uitwatering Katwijk A.Steenvoorden 

Tureluur    1 30 jan Dood op strand A.Steenvoorden 

Kanoetstrandloper    1 30 jan Dood op strand A.Steenvoorden 
    1  8 mrt Uitwatering Katwijk P.Spierenburg 

Drieteenstrandloper   90 10 jan Strand Noordwijk H.Verkade 
  100 13 jan Uitwatering Katwijk H.Verkade 
  124  8 mrt Uitwatering Katwijk P.Spierenburg 
   50 14 mrt Strand Noordwijk J.Glasbergen 
  150 21 mrt Strand Nora J.Glasbergen 

Kemphaan    8  9 mrt Langs kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 

Kluut   54 16 mrt Over zee noordwaarts W.v.d.Niet 
    2 27 mrt Over zee zuidwaarts W.v.d.Niet 

Kleine plevier    1  7 mrt Voor K.A.Boulevard W.v.d.Niet 

Grote jager    1 29 mrt Dood op strand A.Steenvoorden 

Kleine mantelmeeuw    1 13 dec Strand Noordwijk H.Verkade 
    1 14 dec Strand Noordwijk H.Verkade 

Geelpootzilvermeeuw    1 13 nov Strand Noordwijk H.Verkade 
    1  9 dec Strand Noordwijk H.Verkade 
    1 21 dec Strand Noordwijk H.Verkade 

Zwartkopmeeuw    1  3 mrt Op strand Noordwijk W.v.d.Niet 
    2  5 mrt Op strand Noordwijk W.v.d.Niet 

Holenduif    7  2 febr Achter de Witte Raaf A.Steenvoorden 
   50 10 jan Achter v.d.Berghstichting J.Glasbergen 

Ransuil    1 11 jan In tuin Rijnsburg J.Glasbergen 

IJsvogel    1  7 febr Oegstgeest Leon Gielen 

Grote bonte specht    1 11 jan Langs kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 

Bonte kraai    1 13 jan Strand Noordwijk H.Verkade 
    1 17 jan Strand Noordwijk H.Verkade 
    1 21 mrt Strand Nora J.Glasbergen 

Notenkraker    1 12 febr Duinpark (geringd) Leon Gielen 

Kuifmees    2  6 mrt Nabij Casino W.v.d.Niet 

Matkopmees    2  6 mrt Tuin langs Gooweg Hr.Helders 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Boomklever    2  6 febr Langs Gooweg Hr.Helders 

Grote lijster    1 21 mrt Overvliegend Vinkenveld P.Spierenburg 

Zanglijster    1  1 mrt Zingend Prins Hendrikweg W.v.d.Niet 

Beflijster    1  7 mrt Grasveld in Grashoek P.v.d.Berg 

Fitis    1 29 mrt Tuin Rijnsburg J.Glasbergen 

Vuurgoudhaantje    2 21 mrt v.d.Berghstichting P.Spierenburg 

Heggemus    1 26 febr Zingend Prins Hendrikweg W.v.d.Niet 

Witte kwikstaart    1  1 febr Tuin Rijnsburg C.de Mooij 

Pestvogel    1 19 jan Duinpark Sj.van Kekeren 
    2 25 jan Rozenburg Noordwijk P.Spierenburg 

Appelvink    1 14 jan Langs Duinweg Leon Gielen 

Groenling   16 10 jan Langs Beeklaan A.Cramer 

Frater  100  7 febr Zuidduinen J.Glasbergen en 
A.Cramer 

   10 21 mrt Zuidduinen P.Spierenburg 

Keep    4  6 febr In tuin Gooweg Hr.Helders 
  150 22 jan Langs Duinweg Leon Gielen 

Geelgors    1  3 jan Langs Vinkenlaan J.Glasbergen 

Sneeuwgors    2 30 mrt In Zuidduinen W.v.d.Niet 

Wezel    1 10 febr Langs Gooweg W.v.d.Niet 
 

-------------- 
 
Wilt u de waarnemingen tijdig insturen naar: 

J.Glasbergen,  
Petr.v.Saxenstraat 7 
2231 12 Rijnsburg. 

Formulieren kunnen ook bij A.Cramer, Sluispad 5 in de bus gestoken worden. 
Hij zorgt er voor dat de formulieren bij J.Glasbergen komen. 

Bij voorbaat dank! 
 
 
 

-------------- 
 
 
 
 




